
Lurendrejerne vækker 
altid opsigt! 

Også til Rungsted 
Havnefest i weekenden 
15.-16. august, hvor vort 
lurblæserlaug deltog i 
åbningen samt gik en 
runde på havnen, hvor de 
nye skjolde, svær (med 
blodpletter!) og bælter 
blev promoveret, som en 
optakt til modeshowene 
senere på dagen.

Nogle publikummer 
fandt påklædningen og 
ansigtsmalingen besyn-
derlig, men andre blev 
glade ved synet.

Således gav MASH og 
Bistro no. 22 gav øl og 
Rungsted Kro bød på vin:

- Rungsted Kro invitere-
de os også til at spille ved 
indvielsen af kroen tors-
dag 3. september, fortæl-

ler Søren Søndergaard fra 
det unikke lurblæserlaug 
med de mange talenter.

I samarbejde med DGI 
Nordsjælland udbød vi 
sommersauna i telt i vor 
park:

- Omkring 100 var i 
saunaen over de to dage.  
Derudover har der været 
cirka 150 nysgerrige 

forbi og spørge. Utrolig 
mange havde læst om 
det i Ugebladet, så det 
var et meget effektivt 
indslag, fortæller projekt-
leder Christina Valskov 
Weichardt fra DGI.

Også stor tak til de 
mange medlemmer, som 
deltog som frivillige hjæl-
pere.

Foto: Jesp
er A

lstrøm

Vikinger på havnecatwalken
100 lagde vejen forbi Sommersaunaen til Rungsted Havnefest
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Søren Søndergaard, Gerd Tvede, Karen Prip, Kurt Elliot Larsen, Ole Pagh-Schou og Karin Berning.

RUNGSTED HAVN
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Velkommen 
til 40 nye
Alle de 40 på ventelisten 
tilbydes medlemsskab per 
1. oktober. 

I praksis betyder det, at 
de kan begynde i Vinter-
paladset, så snart de 
har betalt kontingent og 
indskud.

12 medlemmer har 
meldt sig ud i årets løb; si-
ger alle 40 ja, betyder det, 
at vi er 468 medlemmer.

Så tag godt imod de nye!

Minkdynastiet 
minimeres
I foråret og sommeren har 
den ramme lugt af urin fra 
mink været markant.

Tilsyneladende har 
minkdynastiet slået sig 
ned under Vinterpaladset 
- og det er jo en kendt sag, 
at hvor andre havne har 
rotter, har 2960 naturligvis 
opgraderet til mink ...

Pligthuggerudvalget 
har allieret sig med den 
lokale jagtforening, som 
vil sætte fælder op efter 1. 
september, når fredningen 
af minken ophæves.

Førstehjælps-
kursus på vej
Sikkerheden omkring 
badning ligger Bestyrel-
sen på sinde, og på Ge-
neralforsamlingen kom et 
forslag fra Bente Hvid om 
et førstehjælpskursus.

Det vil meget snart blive 
udbudt som et forsøg i 
samarbejde med Nord-
sjællands Brandskole.

Der er plads til 12 på 
holdet, og der bliver en 
egenbetaling på 100 kr.
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Er du én af de 25, som 
blev optaget per 1. okto-
ber 2013, så har du mu-
lighed for at blive døbt til 
Standerhejsningen lørdag 
3. oktober.

Og er du blevet med-
lem før 2013, men aldrig 
blevet døbt, kan du også 
melde sig til dåben.

Ikke uvæsentligt: Når 
du er døbt avancerer du 
fra skjoldunge til viking/
skjoldmø, så det er helt 

klart et par trin op ad den 
sociale rangstige ...

Som dokumentation for 
din nye status får du et im-
ponerende diplom. De 25 
får senere en mail og der 
sættes opslag op i Vinter-
paladset om tilmeldingen.

Dåben er et vigtigt ele-
ment i Standerhejsningen, 
hvor også vort sanghæfte
og Lurendrejerne luftes,

ligesom Høvdingen taler 
et par timer.

Og så skal vi ikke glem-
me, at Smørrelauget under 
ledelse af Oversmører 
Grethe Strauss vil sørge 
for, at morgenmaden står 
klar klokken 8.15.

Der kommer også en 
liste op, hvor du kan til-
byde at medbringe te el-
ler kaffe.

Dejligt tang-
samarbejde 
Lauget har været meget 
glad for, at Rungsted 
Tanglaug har indledt et 
samarbejde med os, så 
udkørsel af tang generer 
os så lidt som muligt.

Tanglauget har også fået 
lært kommunen, hvordan 
det skal gøres, og Besty-
relsen vil derfor melde 
Lauget ind i Tanglauget 
for at støtte initiativet.

Vigtige datoer
Standerhejsning og dåb 
ved Vinterpaladset: Lør-
dag 3. oktober kl. 8.30. 

Vintersolhvervsfest i 
Rungsted Golf Klub: Tors-
dag 3. december kl. 18.30.

Julebadningen: Torsdag 
24. december kl. 8.30 ved 
Vinterpaladset.

Generalforsamling:  Ons-
dag 20. april 2016 - First 
Hotel Marina, Vedbæk.

Smørre-
lauget 
på mær-
kerne
Knivene er slebet til 
Standerhejsningen, 
hvor mindst 25 skjold-
unger kan blive døbt
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Et udsnit af Smørrelauget i aktion i 2014: Kisser, Ole Bjerre-
gaard, Poul Henning Lundbjerg Hansen og Tora Landgren.

Kraftig var stormen og 
bølgerne mandag 17. 
august om eftermiddagen 
- og det førte til en mari-
tim kollision mellem den 
kommunale badeplatform 
og Laugets badebro.

Badeplatformen rev sig 
løs og kolliderede med 
broen, så et gelænder og 
en stolpe blev brækket af. 

Den fortsatte længere 
ind og lagde sig på ste-
nene og huggede mod to 
bærende pæle og øde-
lagde også enderne på to 
tværbjælker.

Heldigvis fik Under-
målerassistentaspirant 
Jane Hjort slået alarm, så 
brandvæsenet kom og 
tøjrede platformen, så 
skaderne blev mindsket.

Hørsholm Kommune 

har erkendt ansvaret, og 
vi venter nu på en aftale 
med forsikringsselskabet 
om udbedringen, da ska-
derne uvilkårligt ellers 
vil forringe vor relativ nye 
bros levetid.

Badeplatformen blev 
totalskadet og er ny kom-
mer næppe op. 

Bestyrelsen overvejer 
derfor til næste forår at 
montere en bøje, så vi 
fortsat har et fikspunkt at 
svømme efter.

Badeplatformen lå og 
huggede mod to bærende 

pæle, som blev udhulet af de 
gentagende sammenstød. 

På grund af det hårde vejr, 
gik der et par dage inden 

Hørsholm Kommune. 

kunne fjerne den.

Maritim kollision da stormen rasede
Vor relativ nye bro ødelagt af badeplatform - Lauget overvejer at sætte en bøje op næste forår
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